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Elhalasztja a kormány 
a gyermekpénz megduplázását
Valószínűleg elhalasztja a kormány a 
gyermeknevelési pótlék megkétszerezé-
sét előíró törvény hatálybalépését – je-
lentette be Ludovic Orban miniszterelnök 
pénteken. Az államelnökkel folytatott 
megbeszélést követően a kormányfő 
természetesnek nevezte Klaus Johan-
nis előző napi bejelentését, miszerint 
szándékában áll kihirdetni a jogszabályt, 
de „még elemzi” a kérdést. „Mi azonban 
abban a helyzetben vagyunk, hogy ha 
akarnánk se tudnánk növelni a gyermek-
nevelési pótlékot” – fogalmazott Orban, 
hozzátéve: a legnagyobb valószínűséggel 
elhalasztják a törvény hatálybalépését, 
amíg lehetőségük lesz az állami büdzsé-
ben elkülöníteni a szükséges forrásokat. 
Közölte, ezt csak költségvetés-kiigazí-
táskor lehet megtenni, amelyet azonban 
csak július elseje után lehet eszközölni.

Opcionálissá tennék 
a nyugdíjkorhatár-emelést
Nem nő a nyugdíjkorhatár, csak lehetősé-
get teremtünk arra, hogy aki akar, azután 
is dolgozhasson, hogy eléri a most érvé-
nyes korhatárt – jelentette ki a hétvégén 
Ludovic Orban. A kormányfő hozzátette: 
egyelőre arról sem döntöttek, hogy mikor 
adnak ki erre vonatkozó rendelkezést. 
A miniszterelnök elmondta, ez a téma a 
kormány azon döntését követően merült 
fel, hogy nem engedélyezi a nyugdíj 
és az állami fi zetés halmozását. Közöl-
te, kabinetjének „viszonylag világos 
elképzelése” van arról, hogy jó lenne a 
nyugdíjkorhatár növelése nélkül lehetővé 
tenni bizonyos területeken – oktatás, kul-
túra, egészségügy – a dolgozók számára, 
hogy még folytassák a tevékenységüket 
5–7 évig. A miniszterelnök hangsúlyozta: 
nincs szó a nyugdíjkorhatár emeléséről, a 
kérdés opcionális lesz, és csak a munka-
vállaló döntésén múlik, tovább akar-e 
dolgozni. A nyugdíjkorhatár emelésének 
lehetőségét először Raluca Turcan kor-
mányfőhelyettes vetette fel a napokban.

Hadat üzent a miniszter 
a „támogatásvadászoknak”
A mezőgazdasági támogatásokra „vadá-
szók” elleni küzdelmet tartja mandátuma 
egyik prioritásának Adrian Oros mező-
gazdasági miniszter. A tárcavezető tegna-
pi kolozsvári sajtótájékoztatóján elmond-
ta, az új országos stratégiai tervben arra 
fognak törekedni, hogy minél kevesebb 
pénzt juttassanak azoknak a személyek-
nek vagy befektetési alapoknak, akik, 
illetve amelyek kizárólag a támogatások 
reményében fektetik pénzüket a mező-
gazdaságba. „Inkább azoknak szeretnénk 
minél több pénzt adni, akik hagyomány-
szerűen foglalkoznak földműveléssel, 
állattenyésztéssel, akik a támogatások 
megjelenése előtt is ezt csinálták, és ezek 
megszűnése után is ezzel fognak foglal-
kozni” – fogalmazott Oros.

KLAUS JOHANNIS ÉS LUDOVIC ORBAN TITKOLJA, MIKÉNT HOZNÁK ELŐRE A MEGMÉRETTETÉST

Erőltetik az idő előtti választást
Az év végén esedékes parlamenti 
választások előrehozásáról állapo-
dott meg Ludovic Orban miniszter-
elnök Klaus Johannis államfővel, a 
követendő stratégiát azonban nem 
árulták el. A parlament irányítását 
kézben tartó PSD nem hisz az idő 
előtti megmérettetésben.
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„J elen helyzetben az előre hozott 
választások szolgálnák a legin-
kább az ország érdekeit” – jelen-

tette ki Ludovic Orban miniszterelnök a 
Klaus Johannis államfővel pénteken foly-
tatott egyeztetést követően. A kormányfő 
mindazonáltal nem volt hajlandó elárul-
ni, benyújtja-e lemondását, vagy megvár-
ja – esetleg megpróbálja kiprovokálni –, 
hogy a parlament mozdítsa el posztjáról. 
A jobbközép Nemzeti Liberális Pártot 
(PNL) vezető politikus szerint mielőbb 
lehetővé kell tenni, hogy az állampolgá-
rok jelenlegi nézeteit tükröző parlament 
alakuljon, mert a Szociáldemokrata Párt 
(PSD) által uralt jelenlegi törvényhozás 
fékezi az elnök és a kormány reformtörek-
véseit. „Románia elnöke és én úgy hatá-
roztunk, hogy az lesz a legjobb az ország 
számára, ha előre hozott választásokat 
tartunk” – fogalmazott a kormányfő a 
Cotroceni-palotából való távozásakor. Or-
ban szerint a választópolgárok világossá 
tették a tavalyi korrupcióellenes népsza-
vazáson, az európai parlamenti, valamint 
az elnökválasztáson, hogy nem akarják 
többé a PSD-t hatalmon látni. A parla-
mentet azonban jelenleg az október óta 
ellenzékben lévő alakulat uralja, és Or-
ban szerint akadályozza a népakarat átül-
tetését a gyakorlatba.

Ludovic Orban rámutatott: „fel akarja 
szabadítani” a törvényhozást a PSD alól, 
és olyan parlamentet szeretne, amely ha-
tározott euroatlanti álláspontot képvisel, 
maximálisan kihasználja Románia uni-
ós tagságának előnyeit, és lehetővé teszi 
a beruházásokon, a termelékenységen, a 
vállalkozások versenyképességének növe-

kedésén alapuló gazdasági fejlődést. Ar-
ról, hogy milyen stratégiát fognak követni 
az idő előtti választások kiírása érdekében, 
nem árult el részleteket a miniszterelnök. 
„Nem fogom felfedni, hogy milyen stra-
tégiában állapodtunk meg. (...) Minden 
bizonnyal megtaláljuk majd a legjobb 
megoldásokat az előre hozott választások 
kieszközlésére” – idézte az Agerpres hír-
ügynökség Orbant. A kormányfő hozzátet-
te, szeretnék a helyhatóságival egy időben 
tartani az előre hozott parlamenti válasz-
tást, amennyiben azonban az utóbbi ki-
írását megelőző eljárás elhúzódik, és erre 
nem lesz mód, mindenképpen „az önkor-
mányzati választásokhoz minél közelebb 
eső időpontot” választanak majd. Orban 
közölte, kijelölt egy tárgyalóküldöttséget, 
amely egyeztetéseket folytat a témáról a 
parlamenti pártok képviselőivel, kivéve 
a PSD-vel. Szerinte a szociáldemokraták 
nem tudják megakadályozni az előre ho-
zott választások megszervezését, mert ha 
megszavaznák a parlamentben a PNL-kor-
mányt, „az egész ország rajtuk röhögne”.

Előző napi sajtóértekezletén Johannis 
világossá tette, hogy ő is előre hozott par-
lamenti választásokat szeretne, és Orbant 
tartja a legjobb jelöltnek a miniszterelnöki 
posztra, mind teljes, mind ügyvivői felha-
talmazással. Az alkotmány szerint akkor 
lehet feloszlatni a román parlamentet, és 
idő előtti választásokat rendezni, ha a kor-
mányt bizalmatlansági indítvánnyal meg-
buktatják, vagy a miniszterelnök önként 
benyújtja lemondását, majd a törvény-
hozás két egymást követő alkalommal le-
szavazza az államfő miniszterelnök-jelölt-
jét. Orban pénteki bejelentésére reagálva 
Marcel Ciolacu képviselőházi házelnök, a 
PSD ideiglenes elnöke azt mondta: felelőt-
lenség a jelenlegi nemzetközi helyzetben 
politikai válságba sodorni az országot. 
A PSD ugyanakkor kész a választójog 
módosítását szintén ellenző RMDSZ-szel 
együtt bizalmatlansági indítványt benyúj-
tani a kormány ellen – hozzájárulva így 
annak bukásához és a parlamenti válasz-
tások előrehozásához –, ha az Orban-ka-
binet a parlamenti vitát megkerülve, úgy-
nevezett kormányzati felelősségvállalással 
próbálja bevezetni a kétfordulós polgár-
mester-választást. Ciolacu ugyanakkor a 
hétvégén úgy nyilatkozott, Bukarestben 
nincs politikai válság, ezért nem gondolja, 
hogy előre hozott választásokra kerülne 
sor. A parlamenti pártok közül az USR és a 
PMP is kifejezésre juttatta, hogy támogatja 
az idő előtti megmérettetés megrendezé-
sét. Korábban az RMDSZ is egyértelművé 
tette, támogatja, hogy előre hozzák az év 
végén esedékes parlamenti választásokat.

 

Orban nem látja akadályát, hogy az államfő továbbra is őt bízza meg kormányalakítással
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Az Európai Bizottság (EB) online rendsze-
rében regisztrálta a Minority SafePack 

európai polgári kezdeményezés aláírása-
it – közölte az uniós bizottság pénteken. 
A regisztrációt követően az EB-nek fél év áll 
rendelkezésére, hogy kialakítsa álláspont-
ját, valamint döntést hozzon a jogalkotási 
folyamatról. Az Európai Parlamentben (EP) 
továbbá minden érdekelt fél részvételével vi-
tára kerül sor, valamint az EP plenáris ülése 

is vitára bocsátja a kezdeményezést. Közöl-
ték, az EU őshonos kisebbségei, nemzeti kö-
zösségei számára uniós támogatást és védel-
met kérő kezdeményezés aláírásait online 
nyújtották be. Ezt követően egy hónapon be-
lül az EB személyes találkozót kezdeményez, 
amelyen a témával foglalkozó uniós biztosok 
és főigazgatók fogadják a kezdeményezők és 
az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója 
(FUEN) képviselőit. 

Az RMDSZ által kezdeményezett, a 
FUEN által koordinált aláírásgyűjtés 2017 

áprilisában indult, és a rendelkezésre 
álló egy év alatt összegyűjtött támogatói 
nyilatkozatok közül a 28 uniós tagállam 
szakhatóságai 1 128 385-öt hitelesítettek. 
A Minority SafePack célja, hogy az EU 
jogi lépéseket tegyen a nemzeti és nyelvi 
kisebbségekhez tartozó emberek védelmé-
nek javítása, valamint az Unió kulturális 
és nyelvi sokszínűségének megerősítése 
érdekében. „Az aláírások benyújtása fon-
tos lépés a Minority SafePack történeté-
ben. Ez az előfeltétele annak, hogy febru-

árban személyesen ismertessük terveinket 
a biztosokkal és főigazgatókkal, valamint 
hogy benyújtsuk a szakértői csoportunk 
által előkészített jogszabálytervezeteket” – 
közölte Vincze Loránt, az RMDSZ európai 
parlamenti képviselője, a FUEN elnöke. 
A képviselő szerint a tervezett uniós par-
lamenti plenáris vita szintén nagy lehető-
ség a szervezők számára, ha ugyanis a vita 
támogató határozattal zárul, az hatalmas 
nyomást jelent majd az EB-re, hogy kedve-
zően döntsön a jogalkotásról.

Az Európai Bizottság regisztrálta a Minority SafePack aláírásait

Orban nem akar főpolgármester-jelölt lenni

Hazugságnak nevezte Orban a sajtóban felröppent hírt, miszerint Johannis pénteki 
egyeztetésükön azt kérte volna tőle: jelöltesse magát a bukaresti főpolgármesteri 
tisztségre. A kormányfő szombaton úgy nyilatkozott, az elnökkel folytatott tárgya-
lás után beszámolt a médiának arról, milyen témákról egyeztettek, az ő esetleges 
bukaresti polgármester-jelöltsége azonban nem szerepelt ezek között. „Ez egész 
egyszerűen kitaláció” – közölte a miniszterelnök, hozzátéve: nem tart attól, hogy az 
államfő nem bízná meg még egyszer kormányalakítással. Az Orbannak szánt állító-
lagos új küldetésről a G4Media portál és a Digi24 hírtévé cikkezett.




